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De Hervormer. 
8 Oktober 1926. 

Een plan. 

In deze uitgave schrijft br. ouderl. van Staden, 

lid van het Kuratorium, over de opleiding van onze 

predikanten. Wij weten, dat br. v. Staden iemand 

is, die de belangen van de Hervormde Kerk op het 

hart draagt, en dus ook een warme ondersteuner 

is van onze eigen opleiding; iemand, dit in het Ku- 

ratorium op zijn plaats is. Te recht waarschuwt hij 

ons tegen stilzitten en niets doen. ËEr moet iets 

gedaan worden om onze fondsen te versterken, en 

hi doet er een plan voor aan de hand. Of dit plan 

goed is, weten wij niet, in elk geval is het waard 

om ernstig overwogen te worden door de finansiële 

Kommissie zowel als door de Kommissie der Alge 

mene Kerkvergadering. In de Kerk is er te weinig 

offervaardigheid voor onze opleiding. Men wil 

graag de vruchten plukken, maar de lust om aan 

de boom, die de vruchten dragen moet, te arbeiden, 

ontbreekt al te vaak. Er moet iets gedaan worden, 

en wi] richten ons hier rechtstreeks tot die Gemeen- 

ten, die vandaag door predikanten uit onze eigen 

opleidingschool bearbeid worden, met de vraag, 

of z1] niet in deze belangrijke zaak willen voorgaan? 

Meer Intekenaren. 

Andermaal willen wij met nadruk de aandacht 

van iedere scriba van elke Gemeente vestigen op 

het verzoek van Ds. Prinsloo, dat andermaal onder 

de Kerkelike berichten verschijnt. Er moeten meer 

mtekenaren komen, want De Hervormer moet nood- 

zakelik groter worden, en dit kan alleen geschieden, 

Vaak willen 
wi] m het inleidingsartikel meer schrijven, of onder 
afzonderlike rubrieken, maar- de plaatsruimte. In 
deze uitgave is een stuk van de heer R. ]. du Preez 
van het distr. 

wanneer de lezerskring zich uitbreidt. 

Standerton, waarin ook gewezen 
` wordt op de noodzakelikheid om over allerlei prak- 
tiese aangelegenheden te schrijven, doch ook hier 
is het—plaatsgebrek. Wij danken de heer du 
Pieez ten zeerste. voor zijn belangstelling, en Zou- 
den ook hem willen vragen, en allen die onze Kerk 
lefhebben, intekenaars te zoeken. 

—TD- EED D OPEET -G— 

KERKELIKE BERICHTEN, 

Konferensie van Ouderlingen. 

Volgens besluit van die Oostelike Ringsverga- 
dering te P.M.Burg, sal daar in Febru: arie, n.l. die 
7de en 8ste Febr. `n konferensie van oude rlinge van 
die Oostelike Ring gehou word te Germiston. 
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Elke gemeente moet ten minste twee ouder- 

linge stuur. Kerkrade moet dus nie vergeet om 

met Jan. nagmaal afgevaardigdes te kies. 
Die name moet vroegtydig gestuur word aan 

Mnr. P. Bouwer, 15 Oosthuizenstr., Germiston. 
Die Konferensie begin 7 Febr. 1927, 7 uur 

n.m. 
A. OOSTHUIZEN. 

Intekenare. 

Die skriba van iedere gemeente word vriende- 

lik versoek so goed te wees aan ondergetekende te 

stuur die volledige adres van ieder kerkeraadslid 

en oud-kerkeraadslid van sy gemeente. Die finan- 
siele kommissie het dit aan my oorgelaat om 'n 

organisasie op tou te set om intekenare te werf cn 

daartoe het ik bogenoemde adresse nodig. 

(Ds.) J. J. PRINSLOO, 
Bus 163, Rustenburg. 

Cwelo. 

Met dank ontvangen in de maand Augustus — 

Van Br. Oud. H. ]. Oosthuizen, Gwelo, #£5; 

van diaken ]. Jansen van Rensburg, Oue-Oue #£5; 

van Mevr. ]. Jansen v. Rensburg, Oue-Oue # 1.2.0; 

van oud. P. H. Nortjé, Bankstasie, £ 1.13.6. Al de 

gelden zijn private giften voor het bouwen van onze 

eerste Hervormde kerkgebouw te Gwelo in Rhode- 

sia. Wij danken de milde gevers voor hun bijdragen 

en hopen dat er velen zijn sowel in Transvaal is in 

Rhodesia, die dit voorbeeld zullen volgen. Wi zijn 

van plan ons kerkgebouw op 18 Desember a.s. in 

te wijden D.V. en hopen met die gelegenheid Di. 

L.E. Brandt en P. W. Ennis im ons midden te heb- 

ben. 
Bi 

Scriba. 

Parys. 

Op die 11de en 12de September het ons Ge- 

meente Avondmaal gevier. 

Ds. LL. E. Brandt was die vorige aand oorge- 

kom en het toe Saterdagmêre om neën uur begint 

met die aanneming. Daar was vier kandidate, wat 

na `n noukeurig ondersoek deur die dominee as lid- 

mate aangeneem kon word. 

Dieselfde mêre is daar `n kerkraadsvergadering 

gehou, waarop onder meer besluit is om in Desem- 

ber `n basaar te hou om geld te versamel vir die 

Kerkbou-fonds. 
In die middag was daar voorbereidingsdiens, 

waarop die vier jongelui, wat die more aangeneem 

is, aan die Gemeente is voorgestel geword. 

8 Oktober 1926. 
—m 

Dadelik na die diens is daar `n Gemeentever- 
gadering gehou, waarop onder meer besluit is die 

basaar in Desember goed te ondersteun en waarop 

Br. Abel van Coller gekies is tot diaken vir die 
dorpsafdeling van ons Gemeente. 

Sondagmêre by die Avondmaal is drie tafels 
bediend geword. `s Middags is die heilige Doop 

aan vier kinders bediend. 's Aans was daar ook 
kerk gewees. 

Die opkoms kon beter gewees het, maar was 

darem nie te sleg nie: die kerk was by alle vyf ge- 

leenthede goed gevul. 

Die volgende nagmaal sal gehou word op die 
twede Sondag in Desember aanstaande. 

N. PRAK, Scriba: 

OVERDENKINGC. 

DE ZESDE ZONDAG. 

sees Hebr. 1X, .Tekst Hebr. IX,. 15. em gif. TEG. 

Zing : Ps. XCVHI, 12.—Gez. LIT, 4 en “19: '@ez. 

LAERE 

Jezus onze Middelaar. 

De 1sde of laatste Vraag van de sde Zondag 
behoort bi de 6de Zondag tuis. Uit `'t antwoord 

leren we, dat onze Middelaar moet waarachtig God 

en 'n waarachtig rechtvaardig mens zijn.. De vol- 

gende vragen geven dan de redenen daarvan op: 

Uit `'t antwoord op de sde Vraag hebben we 

gezien, dat de mens onmogelik Gods Wet volko- 

men kan onderhouden. En toch zegt God: ''Ver- 

vloekt is een iegelik, dit niet blijft in al hetgeen 
geschreven is im het boek der Wet, om dat te 

doen”? (Gal TINT, 10). Dus is elk mens onder de 

vloek van God. De mens is onbekwaam om ook 

maar `n enkel gebod na te komen, en toch eist God 

algehele gehoorzaamheid. De zondeval heeft in Gods 

eis geen verandering gebracht, omdat wat de On- 

veranderlike God eenmaal gesproken heeft zal be- 

staan, “'al zou de wereld zelfs vergaan”. (Geen 

jota noch tittel van de Wet kan veranderd. `'t Zelf- 
de geldt van de straf der zonde. (een schepsel is 

in staat om de volle straf van eigen zonden, laat 

staan die van anderen, te dragen zonder te bezwy- 

ken. En toch eist Gods rechtvaardigheid, dat de 

volle straf, d.i. de eeuwige zal gedragen worden. 

Toen heeft de Heer in Zijn wijsheid en liefde 't plan 
van `n Middelaar beraamd, nl. dat de tweede Per- 

soon in `t goddelik Wezen de menselike natuur zou 

aannemen om aldus 'n oneindige voldoening voor 

de zonden en `n volmaakte gehoorzaamheid aan de 

Wet te kunnen geven. Wat verstaat men door 'n 
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Middelaar? Temand die tussen twee partijen of per- 
sonen komt, om ze met elkander te verzoenen. Zulk 

'n persoon, om te kunnen slagen, moet natuurlik ' 
volle vertrouwen van beide partijen genieten. Van 

God's kant is er geen bezwaar. (God kan zichzelf 

vertrouwen, en 'f is alleen wanneer de mens op de 

Middelaar niet vertrouwt, dat voor hem  Jezus' 

Middelaarswerk tevergeefs was. Wie is die Mid- 

delaar? Wanneer iemand aanzoek doet voor 'n be 

trekking, moet hij bewijzen van bevoegdheid en be- 

kwaamheid, zowel als getuigschriften kunnen over- 

leggen. Daarom bij de vraag, wie de Middelaar is, 

onderzoeken we: 

I. Zijn onmiskare vereisten. 

II. Zijn onmiskenbare hegaafdheden, 

II. Zijn onbetwistbare geloofsbrief. 

Op de vraag: Wie is die Middelaar ? antwoor- 

den onze beide teksten: dezus Christus! 

Voldoet hij aan de onmisbare vereisten? d.w.z. 

Is hi] waarachtig God en tevens waarachtig recht- 

vaardig Mens. Gods Woord antwoordt bevestigend 

op beide vragen. (I Tim. TT, s; Joh. T, 14; T Tim. 

IT, 16; 1 Joh. HT, s; H Kor. V, 21 enz ) Hoe schoon 

doet ook Jesaja Jezus' Middelaarswerk uitkomen: 

“Want Hij is om Onze overtredingen verwond; om 

“onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf 

“die ons de viede aanbracht was op Hem en door 

'““Zijne striemen isons genezing geworden. We Zin- 

gen dan ook met Schlegel en Van den Berg: 

““Mijn Verlosser hangt aan `t kruis; 

En Hij hangt er mijnent wegen 

Mij ten zegen. 
Van den vloek maak Hij mij vrij 
En Zijn sterven zaligt mij.” 

Er zijn twee redenen, waarom onze Middelaar 

moet waarachtig God zijn: 1) Omdat de zonde ver- 
dient 'n oneindige straf, zijnde `n oneindig kwaad 

bedreven tegen de oneimdige God. `n Eindig schep- 

sel zou zelfs in de eeuwigheid die oneindige straf 

niet kunnen dragen: aan `'t lijden zou geen einde 

komen. Vandaar `n eeuwige verdoemenis. Kristus, 

Zijnde oneindig mn Zijn Goddelike natuur, kon Zon- 

der eeuwig te lijden, im korte tijd, de oneindige 

straf dragen. De waarde en 't gewicht van de straf 

wordt dus verwijd van de tijd in 't gehalte. 

2. De tweede reden, waarom onze Middelaar 

moest God wezen is, omdat 't anders voor de men- 

selike natuur alleen onmogelik zou geweest zijn 't 

volle gewicht van Gods toorn te kunnen dragen 

zonder te bezwijken. Denk maar net aan `t bloed- 

Zweten in Gethsemané: wat bij `n gewoon mens 

onmiddellik de dood zou ten gevolge hebben. Even- 

eens zijn er twee redenen waarom . de Middelaar 

waarachtig. Mens wezen moest: 

1) Gods rechtvaardigheid eiste dat 'aangezien 

de mens gezondigd had, ook de mens de straf zou 

dragen en 2) Ware de Middelaar alleen God ge- 

weest, kon hij niet geleden hebben noch gestorven 

zijn: God immers heeft geen lichaam en is onsterfe- 

lik. Kristus verenigt in één persoon de Goddelike 

en menselike naturen. Hij is de ware Emmanuel: 

God met ons. Hij heeft dus de bevoegdheid om 

Middelaar te wezen, want Hij voldoet aan de on- 

misbare vereisten. Maar bezit tevens de bekwaam- 
heid? m.a.w. welke zijn Zijne onmisbare kegaafdhe- 

den? 
We laten de apostel Paulus op deze vraag ant- 

woorden: “'Kristus jezus, Die ons geworden. is: 

““wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heilig- 

'“making en verlossing?” (T Cor. 1, 30). Kristus de 

Middelaar is 

1) De Wijsheid Cods, de “Logos”. Diploma- 

ten, die vaak als bemiddelaars moeten optreden, 

dienen verstandige en geleerde mensen te zijn. Onze 
Middelaar moest `n plan uitdenken en uitvoeren om 

de mens te verlossen, zonder aan Gods Heiligheid 

tekort te doen; de zonden te straffen en toch te 

vergeven. 
2) Rechtvaardigheid. De mens die verdoeme- 

lik is voor God moet rechtvaardig d.i. klaar voor `t 

gericht van God gemaakt worden. '“'Kristus heeft 

eens voor de zonden geleden: Hij de Rechtvaardige 

voor ons onrechtvaardigen. “Dien Die geen zonde 

“'gekend heeft, heeft Hij (God) zonde voor ons ge- 
'“maakt ,opdat wij zouden worden rechtvaardigheid 

“Gods in Hem'/ (IT, Kor. V,-a1). “Door, de'zecht- 

“vaardigheid van. éénen (Kristus) Zullen velen tot 
“rechtvaardigen gesteld worden” (Rom. V, 19). 
“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard 

“geworden zonder de Wet... namelik de rechtvaar- 

“digheid Gods door het geloof van Jezus Kristus” 

(Bom. MI AL) 

3) Zaligmaking. De Middelaar is ingegaan in 

't heiligdom, niet met onrein maar met heilig bloed, 

zeggende : “Ik kom om Uwen wil te doen. In welke 

wil wij geheiligd zijn door de offerande des 

lichaams van .Jezus. Kristus”” (Hebr. X, 9, 16). 

Kristus verlost niet alleen van de zonde (rechtvaar- 

digmaking), maar ook van de macht derzelve (hei- 

ligmaking). 

4) Verlossing. Onze Hogepriester heeft `n 

'“eeuwige verlossing teweeg. gebracht”' (Hebr. IN, 

12). God heeft in eeuwigheid niets meer té €isen 

van de zondaar, die Jezus tot zijn Middelaar aange- 

nomen heeft.., 
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HT. 

De Katechismus vraagt: Waaruit weet gij 

dat? (Vr. 19). De Predentialen of geloofsbrieven 

van de Middelaar worden dus opgeëist. Welke zijn 

die? Hoe kunnen we de ware Middelaar van valse 

middelaars onderkennen? 

1) Uit de profeten en de psalmen. Om maar en- 

kele te noemen: Jes. 1, 111 en Ps. XXIT, waar 't 

lijden van Kristus zo nauwkeurig beschreven wordt, 

dat `t onmogelik is onze Middelaar daar met im te 

herkennen. 

2) Uit de typen of beelden die onze Midde- 

laar en zijn werk vooraf schaduwden, b.v. Abra- 

ham treedt op als Middelaar tussen God en 't zon- 

dige Sodom. Mozes, die zelf ook meermalen tussen 

Jehova en 't zondige volk stond. 

3) Uit de symbolen of heilige betekenisvolle 

verrichtingen van de Israelitiese godsdienst.. De 

Hogepriester moest ingaan in 't heiligdom met rein 

bloed om voorbidding te doen voor 't volk en ver- 

zoening te doen voor hun zonden. “Want indien 

“het bloed der stieren en bokken, bespringende 

“de onreinen, hun heiligt tot de reimigheid des 

vleesches, hoeveel te meer zal 't bloed van Chris- 

“tus, Die door den eeuwigen (Geest Zichzelven 

“Gode onstraffelik opgeofferd heeft, uw geweten 

“reinigen?” (Hebr. IX, 13, 14). 

't Verzoendeksel was tussen Jehova onder de 

vleugelen van de Cherubim en de tafelen der Wet 

in de Ark door Israel gebroken. (Op 't offerlam 

legde de Hogepriester de handen alvorens 't te 

slachten. Krustus is 't Lam Gods dat de zonde der 

wereld wegneemt; als 'n lam werd Hij ter slach- 

ting geleid en is om onze overtredingen gedood. 

God heeft dus voorzienigheid gemaakt voor `n Mid- 

delaar, “Hi; is `n verzoening voor onze zonden.”' 

Broeder ,is Hij Uw Middelaar? Wat zou 't u toch 

baten, dat er `n Middelaar is, met de vereiste be- 

voegdheid en nodige bekwaamheid voor zjn ambt, 

indien gij van die Middelaar geen gebruik maakt? 

Of wat nut is 't u te weten dat Hij de enige Mid- 

delaar is ,en dat er geen andere naam onder de 

mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig 

worden, als gij niet genoeg hebt aan wat Hij voor 

n gedaan heeft, maar uw zaligheid zoekt in uw 

goede werken. Niemand die leeft zal voor Gods 

aangezicht rechtvaardig zijn. De beste onder ons 

niet. Onze enige veiligheid is te schuilen achter 

onze Middelaar, en door 't geloof Hem aan te ne- 

men als uw verlosser. Doe dit, en gij zult leven. 

W.P. ].P. 

8 Oktober 1926. 

ONS MENSE IN ANCOLA, 

1. 

Dit was my aangenaam om aan die versoek 

van ons Algemene Kommissie te voldoen om ons 

mense in Angola te gaan besoek. Die 19de Junie 
het ek, vergesel van my eggenote, van [Lourenco 

Margues per stoomskip ''Mocambigue”' vertrek. Na 

'n reis van vier dae het ons in Kaapstad aangekom, 

Lly om weer vaste grond onder ons voete te hê. 

Die volgende dag het ons vertrek en na weer vier 

dae op see was ons Maandagmore die 28ste om 19 

uur geanker in die hawe van Mossemedes. Dit is 
net soos Walvisbaai `n oase in `n dorre woestyn. 

Buite die dorp is geen enkel boom of graspolletjie . 
te bespeur. Daar is net sand te sien waar die oog 

sig ook al wend. Daar val nooit `n druppel reen. 

Dieselfde aand het ons met `n treintjie ('n twee 

voet spoor) vertrek na Lubango, `n dorp ongeveer 

ses myl van Humpata verwyder. Die treintjie laat 

mens aan speelgoed dink as mens dit met ons treime 

vergelyk. As mens die nag nie wil sit en slaap nie 

moet mens 'n spesiale slaapwa bestel wat heelwat 

ekstra kos. Tn die slaapwa is ook `n aparte sitka- 

mer met armstoele. Die treimtjie gaan so langsaam 

dat mens soms lus voel om uit te spring en langs- 

aan te stap of te draf. `n Toiletkamer vind mens 

alleen in die slaapwa. Die ander passasiers, selfs 

die van die eerste klas, moet daar maar Sonder 

klaarkom. Die stasiegeboue op die platteland is 

maar treurig, sommige laat mens amper aan blik- 

huisies dink. Stewigheid, sierlikheid en verf word 

tevergeefs gesoek. Dit lyk asof alles aan die ver- 

waarlosing prys gegee is. Mens kry die indruk dat 

dit `n land is sonder geld en op die rand van ban- 
krotskap. 

Die volgende more was die woestyngedeelte ag- 

ter die rug en het ons ons aan die voet van `n steile 

berg bevind. Langsaam maar seker het die treintjie 

eindelik begin om die berg te beklim. 'Al kronke- 

lend en stomend het dit altyd hoër en hoër gegaan. 

As arende het ons maar steeds om die toppe van 
die berg gesweef. Soms was daar diepe ravyne en 

smalle klowe aan die ene en dan weer aan die an- 
dere kant. Tevergeefs egter het die oog rondge- 

soek na `n bruisende, voortstuwende Lbergstroom. 

Dit skyn dat die skone, bosagtige bergstreek byna 

geheel verlate is deur mens en dier, want slegs vier 
of vyf keer het 'n huisie, 'n kafferstadjie of `n aan- 
tal beetse sig aan die oog vertoon. Eindelik was 
ons bo op die berg en kon ons met meer spoed 

voortstoom al langs die bergrug in `n suidelike rig- 

ting. 

Omstreeks 12 uur het ons Lubango in die ge- 
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sig gekry, 'n vry groot dorp vir die bimneland van 

Angola met pl.m. 1000 inwoners (na skatting). 
Ons was toe lang al moeg om die Portugese 

te beduie wat ons wil hé en het verlangend uitge- 

sien na die oomblik wanneer ons weer by ons 

mense sal kan wees. 
Vele vrae het sig aan ons voorgedoen: “Sal 

die mense ook wees soos ons mense im die Unie 2” 

“Wie sal op die stasie wees om ons af te haal?” 

“Sou die Tannies hier nog die Voortrekker-kappie 
dra, en die Oompies self gemaakte klere en veld- 

skoene 2” 
Toe ons die stasie, met sy groot, stewige sta- 

siehuis, binnestoom, werd al ons vrae plotselimg 

afgesluit. Ja dié twee oompies met hulle lang baarde 

en mooi gemaakte veldskoene, en daardie twee an- 

der jong mans, wat alger uitasem die stasie bmne- 

storm, is ons mense. Ons het ons nie vergis mie, 

dit was so, Ons werd hartelik welkom geheet deur 

Ouderling Daniel Labuschagne, Broeder Willem 

Venter, Br. Ignatius Labuschagne en Br. Marthi- 

nus Alberts A.sn. 

Na 'n smakelike maaltyd bi Mevr. Gommes, 
kleindogter van Kommandant Botha en Kolonel de 

Paiva, het ons per moter vertrek na Humpata. 

Om op die hoëveld van Humpata te kom moes 
ons met 'n goed gemaakte, kronkelende moterpad 

die berg uit, vanwaar ons `n pragtige gesig had op 

Lubango en omstreke. 

'n Halfuur na ons vertrek was ons vlak by die 
Ned. Herv. kerkgebou en pastorie, albei mooie, 

goedgeboude huise. 

By die pastorie was 'n wagtende, nuusgierige 

skare van omtrent veertig mense, om die eweëens 

nuusgierige Ds. en juffrou te ontmoet. Na die har- 
telike handdrukke en die gebruikelike vrae na die 
gesondheid, werd ons `n mooie adres voorgelees, 

waarin ons welkom toegeroep werd en die hoop uit- 

gespreek werd dat ons arbeid aldaar geseend sal 

wees, dat “de prediking van u Eerwaarde uit Gods 
dierbaar woord, mn de gemeente zal zijn als de dauw 
over Israél, die alles bevocht waar hij neervalt;” en 

verder: “'De Heere stelle u Eerwaarde in staat ver- 

loorenen op te zoeken, dwaalenden teregt te brin- 

gen en uit Sijn Heilig Woord de suigelingen met 
melk te voeden, en de volwassenen kragtig spyse 
te geven, opdat de gemeente daardoor gesterkt 

moge worden, om niet alleen hoorders, maar daders 

des Woords moge syn.” 

Trane van blydskap werd gestort dat daar 

weer 'n leraar was om hulle die Evangelie te ver- 

kondig en die sakramente te bedien. 

Reeds in my toespraak het ek hulle verseker 
dat my eggenote en ekself ons nou al helemaal tuis 
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voel, dat dit ons is asof ons in een van die bosveldse 

gemeentes van Transvaal is. Dit is mense van ons 

vlees en been, mense wat-ons verstaan, met wie ons 

saam voel. Ék het hulle vertel dat die mooi kap- 

pies en veldskoene my laat voel asof ek honderd 

jaar terug lewe, in die tyd van ons Voortrekkers en 
die hoop uitgespreek dat hulle godsdiens en sede- 

likheid ook op so'n hoë peil mag staan. 

Na hulle ons toegesing het: “Dat 's Heeren ze- 

gen op u daal,” en ons enige verversinge gebruik 

het, is ons in die geselskap van Ouderling B. Alberts 

na die oue Broeder Gert Alberts, wat nou go jaar 

is. Hy was die leier van die eerste trek en die 

enigste man wat sy trek veilig deur die dorsland 

gebring het, sonder groot verlies aan menselewens 

of diere. Hy het sy mense met beurte die woestyn 

laat intrek, sodat wanneer die voorste Trek `n put 

verlaat het, daar in die tussentyd weer water deur 

die sand kon suiwer vir die wat volg. 

In Mei 1875 het hierdie trek die Krokodilri- 

vier verlaat. Hulle het sestien waens gehad en was 
al te saam nege huisgesinne. 

Hulle was alger welaf mense, wat weg-getrek 

het eenvoudig omdat die trekkersbloed in hulle 

adere gebruis het. Die onbekende het hulle aan- 
getrek. 

Oom Gert, die leier, is nog gesond €n tamelik 

sterk. Hy is die vader, grootvader en oorgrootvader 

van `n aansienlike kroos. Sy twede vrou is verlede 
jaar oorlede. 

VAB DREYER. 
Standerton. 

Word vervolg.) 

ENICE KERKELIKE BELANCE. 

Baie mense is vandag deur teenspoed of om 

een of ander rede genoodsaak om sy woonplek eu 
omgewing te verlaat en na die delwerye te trek, 
om daar `n beter bestaan te gaan soek.  Sommi- 

ge mense keer weer terug na hulle plase of vroeëre 

wonimge; maar andere is deur omstandighede ver- 

plig om die delwerye hulle verblyf plek vir goed te 

maak. Van die een delwery na die ander trek hulle 

heen en weer, en ken dus nie `n vaste woonplek nie. 

Deurdat hierdie mense selde of nooit meer in 

aanraking kom met die kerk en ook nie hoor of 

weet van 'n kerkraad nie, vergeet hulle uiteindelik 

deur die gewoel van die omgewing, en deur die lok- 

stemme van die verskillende sekties wat op die del- 
werye. woeker, hulle kerk, en, om voedsel vir die 

vermoeide siel te kry, sluit hulle dan aan by die 
een of ander van daardie sektes, 
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Daar is daar baie jongmense, wat vandag hul- 

le ouerlike huis verlaat om ir een of ander dorp 

of distrik te gaan werk. ` Baie keer gebeur dit dat 

van hierdie jongmense in `n omgewing te lande 

kom, waar hy nooit in aanraking kom met mense 

wat tot sy kerk behoort nie, en dus, om die same- 

lewings ontwil, hom dan onttrek van sy kerk of van 

die kerk van sy ouers, en hom dan voeg by die 

kerkgenootskap wat in sy omgewing die sterkste 

IS. 

Wie kan dan hierdie jongmense dit kwalik 

neem? Hulle is nog jonk en het nog nie geleer nie 

om hulle kerk lief te hê nie, en verstaan ook nog 

pie waarom hulle ouers eintlik lede is van die Her- 

vormde kerk nie. Gelukkig dat enkele van hierdie 

jongmense lede word van die susterkerke; maar 

ongelukkig dat andere weer onder die invloed kom 

van kerkgenootskappe wat met ons volksgeskiede- 

nis niks te doen het nie. 

Moet die kerk dan nie sy skape en lammers 
ken nie? Elke gemeente word in wyke verdeel, eu 

elke wyk het sy ouderling en diaken. Sal dit me 
wenslik wees, as elke ouderling saam met die 

diaken `n naamlys optrek van die siele wat in hulle 

wyk woon of tydelik werk nie? 'n Naamlys wat 

min of meer die volgende kan opneem:— 

G) Name van vader en moeder. 

(1) Name van jong lidmate in huis. 

(ii) Name (of die getal) van kinders in hus. 

(iv) Woonplek (tydelik of permanent). 

As dit dan gebeur dat so'n huisgesin of jong- 

mens die omgewing verlaat, en na die delwerye, 

of na die een of ander dorp of distrik trek, om hom 

daar vir goed te gaan vestig, dan kan die oude- 

ling met hulp van die diaken, uit wie se wyk so'n 

verhuising plaas gevind het, darem in die meeste 
gevalle deur vriende of famieliebetrekkinge van 

die vertrokke persoon, hoor en seker maak, 

waar dat so'n huisgesin of jongmens hom metter- 

woon gevestig het. Die ouderling gee dan die no- 

dige informasie aan die skriba van sy gemeente. 

Die skriba stel dan die skriba in wie se gemeente 

die vertrokke persoon gaan woon of werk het im 

kennis. Daardie skriba bring dit dan onder die 

aandag van die betrokke ouderling, die dan die 

nuwe intrekker gaan besoek. 

Baie mense weet om hulle kerk op te soek; 
maar tog is daar baie wat die kerk moet opsoek 
en wat die kerk ook moet onderrig en lei om van 

hulle getroue lidmate van die kerk, en nuttige lede 
van ons volk te maak. Onthou die ryke kan die 

Evangelie met sy geld koop; maar aan die arme 

moet die Evangelie verkondig word. 

8 Oktober 1026. 

Ons as lede van die Hervormde kerk behoort 
meer van ons kerk en van sy geskiedenis te weet, 

en daarom is dit so uiters noodsaaklik, dat “De 

Hervormer” in elke huis en deur elke lidmaat ge- 

lees moet word. Hoe sal dit wees, as elke kerk- 

raadslid in sy wyk trag om die gemeentelede Le- 

langstelling in te boesem en aan te spoor om imte- 

kenaars te word van onse offisiële kerkorgaan? 

Daar is gevalle waar bejaarde ou mense tog al te 

graag “De Hervormer'' sal wil lees; maar deur 

armoede, kan hulle dit nie in hande kry nie. . Sal 
dit nie goed wees as elke gemeente vir sy behoef- 

tige bejaarde mense “De Hervormer” gratis ver- 
skaf nie? Waarlik in so'n geval kan daar darem 

'n klein kollekte gehou word. 

Ook in baie van ons sondagskole is “De Her- 

vormer”' nog `n onbekende vriend. In elke uitga- 

we van ''De Hervormer” gee Ds. Wolmarans die 

lesse vir die sondagskool aan. Word daar gretig 

van hierdie lesse gebruik gemaak? Ek vrees hier- 

die goeie en nuttige lesse word maar baie min deur 

die kinders en sondagskoolonderwysers bestudeer. 

“De Hervormer” moet as vriend en voorligter sy 

intree in onse sondagskole maak, en dan sal ons 

kinders ook leer om hulle kerk lief te hê en ook `n 

begrip kry, van watter edele werk daar vir hulie 

te doen is aangaande onse wesies in die Weeshuis 
te Krugersdorp. 

Baie van die lesers van De Hervormer”? voel 

vandag dat daar meer Stukke van 'n opbouende 

en van 'n waarskuwende aard in "De Hervormer” 

moet verskyn. Sulke stukke soos “Swaar tye” 
van Ds. Erasmus,” ''n Woordjie van Waarsku- 

wing” deur V.D.M. en nog andere behoort 'elke 

lidmaat mee kennis te maak. Ook stukke uit en 

oor kerkgeskiedenis en geloofsleer sal baie doel- 

matig wees om die liefde vir die kerk en die eer- 

bis * vir dic godsdiens by ons kinders en josgmeEn 

se wakkr 's n ak. Maar nou kur die vraag, hee 
kan “De Hervormer” in sy bladsye uitbrei as daar 

so min intekenare is? Daar is `n moontlikheid dat 

die intekenare heelwat kan vermeerder word. Hoe 

sal dit wees as die uitgewer in elke “Hervormer” 

wat hy uitstuur 'n intekeningsvorm insluit met 'n 

vriendelike versoek daarby dat die intekenaar sal 

trag om nog 'n nuwe intekenaar te kry? (Ook kan 

aan elke kerkraadslid `n half dosyn van sulke in- 

tekeningsvorms gestuur word om dit dan aan lid- 

mate te gee, wat nog nie intekenare is nie. By 

die katkisasie kan “De Hervormer”? ook op die ta- 
fel gelê word, sodat onbekendes, uit eie beweging, 
met die kerkorgaan kan kennis maak. 

In elke uitgawe van “De Hervormer” kom `n 

naamlys van boeke voor wat by die Administrateur 
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van ons kerk verkrybaar is. Baie van ons ge- 

meentelede sal graag met hierdie boeke wil kennis 

maak; maar het nog nooit hierdie boeke gesien nic 
en weet ook nie waar om hulle te kry nie. Andere 
het weer die voornemens om van hierdie boeke tr 

bestel; maar deur die gewoel van die daaglikse le- 

we stel hulle uit, en die uitstel word eindelik afstel. 

Die boeke moet in aanraking met die mense ge- 

bring word. Baie van hierdie boeke, meen ek, kan 

onder ons mense versprei en deur ons mense gé€- 

lees word, as daar op die volgende wyse te werk 

gegaan word. As die skriba eenmaal per jaar met 

'n nagmaalsviering `n sekere aantal van elk van 

daardie boeke in voorraad het, dan kan deur al- 

kondiging aan die gemeente bekend gemaak word 

dat die volgende boeke by die skriba verkrybaar is 

(1) Preekbundel (versameling deur ons Predi- 

kante). 

(2) Die twee preke van Ds. Erasmus. 

(3) Kerkgeskiedenis TT van A. D. W. Wolma- 

rans. 
(4) Kerkgeskiedenis deur Prof. Dr. 

brecht. 
(s) Het Kort Begrip van Ds. Barger. 

(6) Bybelse Geskiedenis van Dr. v. d. Hlier. 

(7) Psalm en Gesange boeke (klem en groot). 

(8) Bybels (klein en groot)... 

My bedoeling is nie dat ons van ons kerk 'n 

boekwinkel moet maak nie en van die skriba `n 

boekverkoper nie. . Die boeke kan by die huis of 

tent van die skriba verkrybaar wees cn een of an- 

der lidmaat sal gewillig wees om die skriba `n hand 

by te sit as die aanvraag baie toeneem. 

R.']. DU PREEZ, 
Charl Cilliers, 

Dist. Standerton. 

Engel- 

OPMERKINGS. 

(Deur. Rondkyker.) 

Ek sien dat Ds. J. W. L. Hofmeyer, die sen 

ding sekretaris van die Kaapse kerk, wat onlangs 

Gok in Amerika gewees het, sy reisindrukke weer- 

gee in die Kerkbode. O.a. skrywe hy oor die sin 
snede van die “Reformed Church in America.” 

Daar sê hy: “hierdie kerk is `n suster van ons 

kerk, slegs `n jaar ouer en is ook 'n dogter van die 

Nederduits Gereformeerde Kerk in 

Holland. 
Die Reformed Church doen nog nie in Afrika 

sendingwerk nie. Sy tel onder haar lede baie wel- 
gestelde mense. Moontlik kan dit nog later daar- 

tie kom dat sy ook in Afrika sending werk sal 
doen, en dat haar jonger suster daar, wat nie so 

rykelik bedeel is met aardse goed nie haar met haar 

ondervinding en haar seuns en dogters kan help, en 

so kan die twee dogters van die ou Nederduitse 

Gereformeerde kerk van Holland saamwerk in die 
evangelisasie van Afrika.” 

Sou Ds. Hofmeyer nou werkelik nie weet dat 

m Holland geen Nederduitse Gereformeerde kerk 

bestaan nie. Of het hy nog nooit die verklaring 

vOOr im die Psalmloek gelees nie, waarin staan: 

''wi] ondergeschrevene Predikanten...... verklaaren 

voorenstaande boek der Psalmen, newens de Ge- 

zangen bij de Her vorm d e kerk van Nederland 

id gebruik...... N 

Geteken die 19e Julie 1773. 

Maar dis natuurlik `n ou kwessie by die Ver- 

enigde kerk, hulle is mos die oudste kerk, en op 

enige manier soek hulle om die mense dit wys te 

maak. 

“Moontlik kom dit later nog dat die suster 

uit Amerika sal sending werk kom doen in Afrika,” 

sé Ds. Hofmeyer. 

saamwerk.” 

“Dan kan die twee dogters 

Dis te hope dat dit `n beter saam- 

werking sal wees as met die ander twee Hollandse 

kerke in S.A. Ek vrees egter, dat as die kerk met 

welgestelde mense uit Amerika hier sou begin, sy 

ook al gou sal laat gevoel word, dat saamwerk by 

haar suster 'insluk”” beteken. Of sal dan van haar 

ook gesê word: “Sy verwaarloos skromelik haar 

lede daar, en kom dan hier werk?” 

Maar daar is eintlik geen gevaar voor. Die 

Verenigde kerk, volgens sy actuarius werk liewer 

saam met die Engelse kerk (selfs met die Wesley- 

aanse kerk) as met die Gereformeerde of Hervorm- 
de kerke in Transvaal. 

Ek sien dat Dr. L. P. Snyman, Verenigde pre- 

dikant van Potchefstroom in 'n brief vra: "waar 

staan ons kerk nou?” Hy sê: 'as die teenwoor- 

dige geslag dankbaar is dat die kerk so ferm op- 

getree het teen die liberalisme in die dae van Bur- 

gers en Kotzé, waarom sal die nageslag dan be- 

treur 'n ewe besliste houding teen die ra sio n d- 

lism e van vandag? 

In die eerste nommer van Die ou Paaie word 

daar liberale, en vir die praktiese lewe gevaarlike 

stellimge toegeskryf aan sekere toonaangewende 

kerklike voormanne! 

Waarlik dit word tyd vir tenminste sommige 

van ons smodes om te verklaar hoever ons mag al- 

wyk van die konserwatiewe | standpunt `van ons 
kerk.” 

O so! daar is dan rasionalisme in die kerk! Li- 
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berale en gevaarlike stellinge word toegeskryf aan 

sekere toonaangewende voormanne van die kerk n 

S.A. wat altyd voorgee of hulle die konserwatisme 

in pag het! 

Ek sien dat aan Dr. H. S. Bosman, deur die 

Burgemeester van Pretoria, namens die inwoners 

van Pretoria, `n beurs van $ 1025 gegee is. In die 

toesprake Ly die geleentheid is melding gemaak 

van die ''Prospect Seminary.” 
Om te praat in die taal van Dr. Bosman. sal 

ek hier alleen se: “Dat spreekt boekdelent' 

Ek sien, dat in Kendal die inwyding van 'n 

nuwe skool plaas gevind het. Die aand sou daar, 

volgens `n oproep in die krant deur die hoof onder- 

wyser, `n geselligheid en dans wees m die ou ge- 

bou. 
Sou dit ook bevorderlik. gewees het vir die op- 

voeding van die kinders? 

Ek sien dat Ds. v. Belkum ook die Sinode van 

die Ned. Hervormde kerk in Holland `n besoek ge- 

bring het. Ek lees daarvan in 'n verslag: 

“Vervolgens kwam een aardig moment, toen 

de grijze Ds. v. Belkum uit Transvaal de groeten 

van de Hervormde kerk aldaar overbracht.”' 

Ek sien dat die Redakteur van die Hervormer 
kla oor die geringe getal intekenare op die Hervor- 

mer. 
Maar waarom sal dit nie. verbeter kan word? 

Waarom nie `n kommissie van aksie aangestel, of 

een persoon om hierin te werk? Daar kan seker 

vier of vyfmaal soveel intekenare gekry word. 

Maar ook advertensies! Waarom kan daar. nie 

meer voor gedoen word nie? 

As die Redekasie-kommissie een van ons predi- 
kante sou vra hom daar spesiaal op te wil toe lê, 

dan is ek seker, dat hulle gou `n vermeerdering 

van intekenare sal hê. Waarom kan ander kerke 

dit wel en ons nie? 
Ek sien dat die Kerkbode nou 19,000 inteke- 

nare het, en die hoop word gekoester dat dit by 

die end van die jaar 20,000, sal wees. Maar daar 

word voor gewerk. Daar is persone, nie alleen 

predikante nie, ook privaat persone, wat tot 36 

nuwe intekenare gewerf het. Waarom kan ons dit 

ook nie doen nie? Dit lyk my partymaal, dat ons 

heeltemaal tevrede is met klae. Laat ons ook be- 

gin om te werk! 

Ek sien dat die Redakteur, na aapleiding van 

'n skrywe van Ds. Barrish, aanmaan tot versigtig- 

heid met die gee van verlcfbriewe om kinders te 

laat doop by die Verenigde kerk. 

Nou—daar stem ek nie mee saam nie. 'Verlof- 
briewe behoort heeltemal geweier te word. Deur 

verlof te gee aan lidmate om in 'n ander kerk te 

laat doop en aan te neem, word die kerklike lyne 

heeltemal uitgewis. 

Ons hoor mense al so dikwels sê: "Ag wat, 

die kerke is maar dieselfde.” Dis nie waar nie! 

As die kerke dieselfde is, dan is dit bespotlik dat 
ons apart bly testaan. 

Maar ook, die gee van verlof, werk in 'die 
hand, dat die lidmaat alle selfopoffering laat vaar. 

Hy laat doop, in die ander kerk, laat daar aan- 

neem, gebruik daar nagmaal ens., omdat dit mak- 

lik is, omdat dit geriefliker is, omdat—ja, omdat 
hy alle gevoel vir sv eie kerk al verloor het. En 

dit werk ons in die hand! 

Maar nie alleen dit nie—ons word, dit later 
nog verwyt. `n Mooi soort hefde-diens wat Ds. 

Barrish aan Ds. Oosthuizen bewys, om hom te ver- 

wyt, dit en dit het ek vir jou gedoen. Bowedien, 
wat `n pragtige voorbeeld van “saamwerk!” 

Ek sien Senator Wolmarans was baie siek 
maar is gelukkig weer beter. Hy is een van die 

“ou garde,” aan wie ons kerk im die besonder baie 

te dank het. Mag dis Here hom weer heeltemal 

herstel! 
———EEEER 

KERKDIENSTEN. 

DS. P. $. Crobler. 
Volksrust: Nagmaal Saterdag en Sondag, 16 

en 17 Okt. a.s. 

Krugersdorp Nagmaal 39 en 31 Okt. a.s. Die 

kategisasie begin Maandag more, 25 Okt. 

Kerkraadsvergaderimng Vrydag more om Io 

uur, 29 Okt. 

Verjaarsdag van die Hervormde Weeshuis is 

Vrydagmiddag, 3 uur, 29"Okt. a.s. 

Ds. L. E. Brandt van Vereeniging hoop om 

D.V. met die Nagmaal hier behulpsaam te wees. 

Dienste van Ds. Oosthuizen. 

Sondag, 3 Okt., Nagmaal te Brakpan. 
Sondag, 10 Okt., Nagmaal te Germiston. 

Sondag, 17 Okt., Nagmaal te Trichardtsfon- 

tem. 

Potgietersrust. 

Die eersvolgende nagmaal vir die gemeente 

Potgietersrust sal gehou word so die Here wil die 

30 en aste Oktober a.s., wanneer daar ook aan- 

neme van nuwe lidmate sal wees, die katkesasie 

vir. die jongelinge van buiten begin die Dinsdag 

voor die kerk. 
j.J. dB. 
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NED. HERV. WEESHUIS. 

Verjaarsdag Ned. Herv. Weeshuis te Krugersdorp 

op 29 Okt., 3 uur n.m,. 

Die derde verjaarsdag van die Ned. Hervorm- 
de Weeshuis te Krugersdorp sal gevier word D.V. 

op Vrydag middag om 3 uur, 29 Okt. a.s. Die ver- 

rigtinge sal plaas vind in die weeshuis gebou, 78 

Marktstraat, net vlakteenoor die Paardekraal mo- 

nument. Ons hoop om daar weer 'n groot opkoms 

by die weeshuis te sien. Ook sal ons bly wees as 

die kollekte boekies, wat na elke gemeente van die 

Herv. kerk uitgestuur is, dan terug is met `n mooi 

sommetjie geld en waarde—vergeet nie om die 

naam en adres van die kollektant op die boekie te 

skryf. (Ons nooi al die belangstellendes uit om 

teen woordig te wees—dis iets waard om ons wees- 

huis te sien! 

P. S. GROBLER, 
Skriba, Weeshuis Kom. 

Weikster gevra in die Ned. Herv. Weeshuis te 

Krugersdorp. 

Die Weeshuis Kommissie van die Ned. Herv. 

Weeshuis te Krugersdorp vra hiermee applikasies 

vir 'n werkster in die Weashuis. Dit kan `n meisie 

of 'n vrou wees, met `n degelike kennis van kook- 

kuns en huishouding oor die algemeen. Die salaris 

is vrye kos en inwoning en te begin met #3 per 

maand. 

Sluit getuigskrifte in by die applikasie. Die 

applikasies sal sluit 10 dae nadat dit in die Her- 
vormer verskyn het. Stuur applikasies na onder- 

getekende, Bus 262, Krugersdorp. 

P. S. GROBLER, 

Skriba, Weeshuis Kom. 

EE ED ERK BP EE EE 

BOEKBESPREKINC. 

Die Heilige Doop. Behandel in vyf 

preke, deur Ds. H. W. Wolmarans, 

MA., B.D. 

Ons verwelkom hierdie publikasie van preke 

deur een van ons predikante. . Die behoefte om ons 

lidmate meer geestelike stof. van `n positiewe aard 
cn op hervormde lees geskoei im die hande te stop, 

word deur meer as een gevoel. Gehalwe die preek- 

bundel, wat deur ons kerk uitgegee is en die “Twee 

Preke teen die Wederdopers” van Ds. D. F. Eras- 

mus, is daar geen ander preekbundel van die hand 

van een of meer van ons Herv. predikante verskyn. 

Wat preke e.a. geestelike leesstof betref moet ons 

lidmate hulself of behelp met werke deur Herv. 
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predikante m Holland geskryf of met boeke van 

een van ons susterkerke. Dit behoort nie so te 

wees nie. Ons steun te veel op ander. Weëns die 

groot arbeidsveld en die geringe getal van predi- 

kante was dit in die verlede bykans onmoontlik om 

geestelike lektuur van allerlei aard te skrywe, maar 

die toestand begin beter word. Laat ons dan ook 

'“oprichten de trage handen en slappe knieën'' en 

m. die leemte voorsien. 

Daarom verheug ons onsself daarin dat Ds. 

Wolmarans 'n begin gemaak het, al is dit ook maar 

feitelik `n pamflet. 
Dat dit van belang is, dat ons opvatting van 

die doop uiteengesit en gehandhaaf moet word teen 

die sektes is seker. Die skrywer voorsien dus in 'n 

bestaande behoefte. 

Die heilige doop word in die vyf preke goed 

uiteengesit. Tereg word die nadruk gelê op die ver- 

band, waarvan die doop die uiterlike teken is. 'Te- 
reg ook word beweer: “Die krag van die doopsa- 

krament is nie dat ONS `n verbond met God sluit, 

maar dat Hy as die Eerste en Ewige `n verband 

met ons sluit.” Dat ons manier van doop n.l. be- 

sprenkeling juis uit Europa kom, sal moeilik wees 

om te bewys. Die drie duisend wat op die Pink- 

sterdag gedoop werd, werd seker nie onderge- 

dompel nie. In Jeruzalem is daar geen geleentheid 

voor nie. 
Jammer is dit dat die skrywer nie meer moeite 

met sy Afrikaans doen nie. Hy wyk vir `n groot 

deel af van die bestaande spelling. Vir die jonger 

geslag, wat Afrikaans op skool geleer het en nog 

leer, moet die Afrikaans van die skryfer eenvoudig 

hinderlik, ja pynlik wees. Nie alleen is die spelling 

afwykend van die bestaande nie, maar ook inkon- 

sekwent. Weergeboorte word afgewissel met we- 

dergeboorte, selfs op dieselfde bladsy. Dieselfde 

is die geval met soo's en so als. lLans en langs, 

geloviges en gelowiges word naas mekaar gebruik. 

In sommige gevalle word die hollandse ch behou, 

in ander gevalle verander in g b.v. Cham, chris- 

telik, Noag, ens. Soms verdwyn die w tussen twee 

klinkers b.v. oue, eeue; 'n ander keer word dit weer 

behou b.v. nuwe. 
Die g tussen twee klimkers word deurgaans 

behou b.v. eige, vrage, hoge, ens. Daar kom nog 

meer spelfoute voor b.v. Hindu, terasse, mogelik, 

hernuw, almaal, ens. ens. 

Die taal is nie altyd helder nie. Die styl is 

soms gewronge. Perty sinne is te lank en lees daar- 

om nie vlot nie. `n Sim wat uit veertien lyne bestaan 

(Sie bl. 22) moet dan ook `n paar maal herlees 
word voor die inhoud helemaal duidelik is. Hier en 

daar kom sinne en uitdrukkings voor wat letterlik 

oorgesit is uit Hollands in Afrikaans, maar geen 
goeie Afrikaans is nie b.v. ''vir die verkry van die 

saligheid''; ''vir die skenk van Sy genade”; “by 
wyse van gesprek?” ens. 

Hierdie eienaardige spelling neem. egter niks 
af van die waarde van die inhoud. Ons verwagting 

is dat baie lidmate 'n shilling sal oor hê vir die vyf 
preke oor die heilige doop en dat dit nie die laaste 

uitgawe van die hand van die flukse skrywer sal 

wees nie. Deur dit te koop word die skrywer en 
andere aangemoedig om meer te publiseer en die 

koper het terselfde tyd `n mooi uiteensetting van 

die doop. Mag die boekie meer belangstelling vir 
die heilige doop by ons lidmate wek. 

K Ju D; 

Paedagogische Bibliotheek. 

Van de uitgever P. Noordhoff, Groningen, 

hebben wij de volgende deeltjes uit de “Paedago- 
gische Bibliotheek” die daar uitgegeven worden 
ontvangen: 

Tame Darwin: Het waarnemen van kinderen, 

J. Locke: Gedachten over Opvoeding, 
Fenelon: De opvoeding van meisjes, 

De Emile van Rousseau, 

Spencer, 

Valcooch's Regel der Duytsche Schoolmees- 
ters. 

Aan ieder onderwijzer bevelen wij de studie 
van deze boeken aan, want zij Zijn uitnemend voor 

iedere opvoedkundige, die uit de aard der zaak ook 
'n degelike studie moet maken van de geschiedenis 

der opvoedkunden. Beter dan in de “Paedagogiese 

Bibliotheek,”” die tans uit negentien delen bestaat, 

kan hij niet terecht. 

KORRESPONDENTIE. 

Vergenoeg, P.K. Groot Marico. 

Aan die Redakteur van de Hervormer. 

Hoog Eerw. Redaksie, -—Vergun my a.u.b. n 
die Hervormer `n plekkie. Ek sien daar word so 

oor allerhande dinge geskryf, en so selde oor ons 

Kweekskool, en dit is vir my die belangrikste punt 

van ons kerk, want im ons Kweekskool lê die hele 

toekoms van ons Herv. kerk. 

In ons laaste Algemene Vergadering is ook 

veel oor die punt gepraat, en gesoek na die beste 

plan en jammer die plan is ook weer 'n mislukking. 

Geagte Redakteur wat gaan ons nou doen? 
Stil sit? Beteken stil sit nie agteruitgang nie? Ons 
derde professor is reeds aangestel. By die kurato- 
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rium word aansoek gedoen deur goeie jonge man- 

ne om hulp en dan laat die fondse nie toe om vol- 

doende hulp te gee nie, wat dan oorsaak is dat die 

seuns hoe graag hulle ook al wou leer vir predi- 

kant, maar om hulle ouers arm is en die hulp klem 

is, wat hulle kan kry by die kerk, hoe jammer ook, 

die begeerte moet opgee. 
En sien ons die groei en vooruitgang van ons 

kerk, die toeneem van gemeentes en hoe dat gevra 

word om hulp, selfs van ver, om 'n predikant om 

hulle te bedien en te help, dan kom die vraag op: 

kan ons dan stilsit, vir wie wag ons? of vir wat? 

Het ons nie al genoeg kosbare tyd laat heengaan 

en waar die kerk ons als het ware tot ons plig 

roep laat ons dit in ag neem en ywerig aan die 

erk gaan. 

En nou geagte Redaksie, wil ek 'n plan aan 
die hand gee: die Algemene Vergadering het tot 

die besluit gekom om een predikant aan te stel om 

die geld in te samel. Hoewel dit nie tot uitvoer 

gekom het, wil ek nou nog net byvoeg wat 'n groot 

werk vir een persoon en nog daar by onmoontlik 

om by al ons lidmate te kom en op die regte tyd. 

Nou wil ek aan die hand gee: wie gaan die werk 
nou doen? (Ons alger, en op watter manier? Op 

die manier: 

Ons Algemene Kommissie laat 'n hoeveelheid 

boekies druk in die vorm van die van ons Wees- 
huis verjaarsdag kolekte boekie en stuur dit na 

elke gemeente so veel nodig, en elke ouderling 'n 

sy afdeling, in elke huisgesim een en benoem dan 

m elke huis een persoon as kollektant. 

Dan moet die kolekte so gedoen word elke 

kolektant kolekteer net by een huis, sy naaste 

buurman.. B.v. daar woon vyf huisgesimne op 'n 

plaas a, b, c, d en e. Dan moet dit so gedoen 

word, a. kolekteer by b en b by c en c by d en d 

by e en e by a, want as a by b, en b by a kolekteer 

dan kan daar lig skikkings gemaak word en sê die 

boekies bly im werk vir ses maande so dat elke 
persoon kans het om van elke goeie geleentheid bv 

sy buurman gebruik te maak, altyd onder toesig 

en mede hulp van die ouderling en diaken en mede 

werking van die predikant. Ja die medewerking 

van ons ganse kerk m die algemeen, want na mv 

sienswyse gebruik ons ons lidmate te min, net SOOS 

ons hulle gebruik en vir hom ook werk gee, daa 

gee hy ook self en ek hoop dan is daar geen ba- 
swaar van naam of beheer. 

Die msamelaars is dan ons alger; dan druk 
die las nie net op een persoon; dan kry ons alger 

'n kans om te werk en te gee. 

JOH. F. VAN STADEN, 
Ouderling. 

Kerk aldaar omrokkelt. 

Mur. de Redakteur, 

In “De Hervormer” van 8 September j.l. ver- 
schijnt er `n stuk overgenomen uit “Ons Rings- 

blad,” waarm beweerd wordt dat de Hervormde 

kerk in Rhodesia de lidmaten van de Ned. Ger. 
De schrijver weet zeker 

niet dat de lidmaten van de Herv. kerk m 1015 `n 
schrijven zonden aan de predikant van Witfontein, 

hem vragende om te zien naar de belangen onzer 

kerk in Rhodesia. Mij is geweigerd geworden `n 

tweejarig kind de doop toe te dienen, tenzij ik lid 

word van de Ned. Ger. kerk alhier. Ik woon reeds 
14 jaar m Rhodesia, en het tot dusver weinigen 

ontmoet van egte Ned. Ger. oorsprong, de meesten 

waren vroeger leden van die Ned. Herv. kerk er, 

sluiten zich nu weer bij haar aan. Nu wordt be- 

weerd dat het 'n schande is dat de mensen zich 

aansluiten bi de Herv. kerk, maar zy is immers 

ook 'n christelike kerk, en wel de oudste in Zuid- 

Afrika. ` God heeft haar zelf hier geplant en wy 

hopen dat door Gods genade zij zal groeien en 

bloeien en rijke vruchten afwerpen. 

Verder beweert de schrijver van dat stuk dat 

de predikanten van de Herv. kerk hun eigen ge 

meenten verwaarlozen; veeleer zou men dat kun- 

nen zeggen van de predikanten van de Ned. (Ger. 

kerk alhier. Mij is `n geval bekend hier van 'n 

oude weduwe, die omtrent vier mijl van hier woont, 

84 jaar oud, zorgeloos, die sedert 6 Des. 11. noz 

geen bezoek van kerkeraad of leeraar heeft gehad. 
Verder lucht de schrijver zijn haat tegen de Herv. 

kerk door haar te beschuldigen van valsheid, maar 

waarom plaatst hy zijn naam niet onder het ge- 

schrevene, dat schijnt ons nog valser toe. Dan 

weten wi] met wie wi] in `'t vervolg te doen hebben. 

Elk eerlik mens durft toch zijn naam tekenen, 

vooral wanneer het gaat om zulke tere kerkelike 

kwesties. 

Dank voor opname, 

]. P. PRETORIUS. 

Watershed, Gwelo, S. Rhodesia, 

16 September 1026. 

Potgietersrust, 25 September 1026. 

Hoog Eerw. Redakteur, 

Ek was baie bly om die stukkie van ouderliuz 

Herm. Willemse in De Hervormer van 23 deser 

op bladsy ? te lees en dan viral die middel om 

daardie ringllaadtjie se kop te vermorsel, ek glo 

nie dat daar 'n beter middel kan wees, en ek hoop 
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en vertrou dat al die lidmate van ons Hervormde 
kerk, hierdie kans nie virby sal laat gaan nie, baie 

van ons het famielie en vrinde daar, nou ja betaal 

die eerste jaar se intekengeld en stuur hulle “'De 

Hervormer,” hulle sal later daar self wel voor be- 

taal. ËEk het van daag aan onse administrateur 

die geld opgestuur vir drie intekenare en wel: 

]. H. Bezuidenhout, plaas Ballymore, p.k. 
Mashaba, Suid Rhodesia. 

G. Bezuidenhout, plaas Tweefontein, p.k. Fort 

Victoria, Suid Rhodesia. 

Mevrou Nellie van der Westhuizen, plaas 

Swartfonteim, p.k. Enkeldoorn, Suid Rhodesia. 
Regtig ek is moeg en vies vir die swartsmeer- 

dery en dit is `n skande, moet ons dan weer terug 

gaan naar die treurige dae van 1885 en later totdat 

wyle Ds. M. ]. Goddefroy na ons is gesonde, laat 

ons dit teengaan deur hierdie middel met alle mag 

te steun en ons plig teenoor ons Alg. Kommissie 

en predikante te doen... M.' T.P@S- 

DIE ARME BLANKE VRAACSTUK, 
TH 

In `n vorige uitgawe is daarop gewys hoe dit 

moontlik is dat die aangroei van ons Arm Blankes 

so enorm is. Daar het `n groot verandering ge- 

kom op die gebied van industrie, en die minder 

bevoorregtes kan nie saamloop nie. Aan die an- 

der kant het daar `n geweldige verandering in die 

tydgees gekom. 

Hierdie faktore het noodlottig op die eenvou- 

dige lewensopvatting van die indiwidu ingewerk 

en dit het hom absoluut onverskillig gestem teen- 

oor die objektiewe lewe buite hom sowe as teenoor 

sy innerlike. 
`n Oplossing vir die probleem is om die indi- 

widu die tydgees duidelik te maak; om hom te wys 

wat die vereistes van selfbehoud is mn ons moderne 

beskawing; om selfvertroue, moed en wilskrag by 

hom in te boesem. 

Om nou weer op die eerste vraag terug te 

kom: Hoe gaan ons die protleem aanpak? 

In die eerste geval kan ons die tyd die pro- 

bleem laat oplos. Met die loop van die tyd neem 

die ontwikkeling toe. (Geestelike opvoeding dring 

'al meer en meer deur tot ons minder bevoorregte 

klasse, tot ons wel eindelik op 'n bevredigende trap 
sal staan. Daar is reeds groot vooruitgang te be- 

merk in die laaste tyd. Van die kant van die Re- 

gering word baie gedoen op onderwys gebied ea 

op die gebied wat reeds aangehaal is, hoewel die 

hulp meer indirek is wat die laaste geval betref. 

Skoon materiele hulp het soms 'n defektiewe in- 

vloed, vernaamlik by die arbeider-klasse wat heel- 

temaal passief teenoor die lewe staan. 
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Hierdie is die enigste oplossing wat ander be- 
skaafde volke toegelaat het; of liewer, daar was 

tyd vir `n ontwikkelingsperiode van uit die arm-on- 

ontwikkelde staat tot die hoogsbeskaafde toe- 
stand. 

Kan Suidafrika tevrede wees met hierdie op- 

lossing? In die moderne tyd waarin ons lewe, be- 
slis nie. 

As toestande moet voortsleur gaan dit vir ons 

nie `n remskoen wees, in ons weg vorentoe nie, 

maar dit gaan ons moontlik vir altyd minderwaar- 
dig hou. Waarom dan? Vireers omdat dit `n ver- 

basende tyd sal neem om 'n algemene normale 
ontwikkeling onder ons volk te kry. Suidafrika is 
groot en daar is maar min kontak tussen ons plat- 

telands bewoners en die stedelimge—te min dat 

daar direkte invloed kan uitgeoefen word van bei- 
de kante. Dit gaan eers geslagte duur voordat 
daardie gewenste ewewig tussen die twee dink- 

kragte sal bestaan. Neem maar net as voorbeeld 

die grootste gedeelte van die inwoners van ons 

noordelike en westelike dele van Transvaal en ver- 

gelyk hulle toekomstige moontlike ontwikkelmgs- 

geskiedenis met die van vroeër onbeskaafde volke. 

Dit neem `n lang tyd en soveel tyd het Suidafrika 

nie tot sy beskikking nie as hy `n nasie wil word 

nie. Die rede is dat hy hom self onder die beskaar- 
de lande tel en hy moet konkureer en meedoen met 

die moderne beskawing en daarvoor moet hy mag 

en dink- en werkkrag hê; wat juis in ons byna on- 
harmoniese samelewing ontbreek. 

Ten twede het ons twee elemente wat wed- 
vwer om die voortou: die Engelse en die Afrikaan- 

se. Die hulp en steun wat eersgenoemde kry is 

meesal kernagtig en doelbewus terwyl die laasge- 

noemde nie hulp van buite kry nie. Hulle moet 

die Arm-blanke en die onontwikkelde tot `n hoër 

trap ophef teneinde voordeel uit hulle te trek. 
Ons moet dus oppas dat ons die ewewig im die 

toekoms gaan handhaaf, en. dat ons taal bly voort- 

bestaan, ofskoon dit onmoontlik is dat ons 'n Sui- 

wer onafhankelike Afrikaans-sprekende nasie sa! 

word. Al sal daar net een blanke Afrikaanse na- 

sie bestaan tog moet die Hollandssprekende sy ge- 

regtige deel kan behou op elk gebied. 

Verder is die enorme somme geld en hulp wat 

deur die Regering bestee word tot ondersteuning 

van soveel arm-tlankes virseker nie 'n aanwins Viz 

ons klein bevolking nie. Dan word van hulle kant 

nie veel gedoen tot vooruitgang van die land nie; 

en dis juis nou dat Suidafrika moet probeer voGr- 
uit gaan vinniger as wat enmige ander land voor 

hom dit kan doen, want daar is 'n groot veld waar 

nog ingesamel kan word, terwyl die kanse minder 

word. (Word vervolg.) 


